
 Waves Energy  طالة األمواج           

( 7ضمن سلسلة الطالة المتجددة )                                                            

                                                   حسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن ألدم                       

  الطالة المتجددةدكتوراه فً مجال 

تسمى أًٌضا الطالة الموجٌة، وتتشكل عندما تهب الرٌاح على سطح الماء، وباستخدام أجهزة و 
.لها إلى كهرباءٌتسمى "محوالت طالة األمواج"، وٌمكن التماط الطالة من األمواج وتحو  

وٌحدث ذلن باستخدام طرق مختلفة، سواء من خالل تثبٌت بعض األجهزة تحت سطح الماء 
والبعض اآلخر فً لاع المحٌط، أو عبر دفع األمواج عبر لناة ضٌمة؛ حٌث تعمل على تشغٌل 

.التوربٌنات  

وتمتلن األمواج كثافة طالة أعلى من بمٌة أنواع المصادر االخرى للطالة المتجددة نظرا لوفرة 
   االمواج على مساحات شاسعة على امتداد البحار و المحٌطات. 

 

 و ٌمكن االستفادة منها و تولٌدها بطرٌمتٌن : •

أن تموم بتوجٌه المٌاه المندفعة بموة نتٌجة االمواج الى أنابٌب تنتهً بتوربٌنات  -1

 تموم بتدوٌرها و تولٌد الكهرباء .

https://attaqa.net/2021/12/30/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-2021-%d9%86%d9%85%d9%88-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a8/


 

هوائٌة تموم بكبس الهواء  ربط طوافات على سطح البحر مرتبطة بكابسات -2

لضغط عالً الى خزانات ثم توجٌهه الى توربٌنات بضغط عالً فتموم بتدوٌر 

 التوربٌنات و تولٌد الطالة الكهربائٌة ، او تعمل على تولٌد الكهرباء ذاتٌا .

  

 

داخل البحر عند حركة االمواج تتحرن المراوح و تنمل تثبٌت مراوح غاطسة  -3

توربٌنات لتدوٌرها و تولٌد الكهرباء .و ٌراعى إتجاه المراوح هذه الحركة الى 

بإتجاه متعامد مع حركة االمواج للحصول على ألصى إستثمار للطالة الحركٌة 

 لألمواج.



 

 

 

 

 : ”Point Absorber“ األجهزة ذات الرأس النمطً الطافً -4

الهواء علٌها إلى  تشابه مزارع هذه األجهزة مزارع سنابل الممح التً تتحرن مع هبوب•

األمام والخلف . وتتألف من رأس طافً مربوط إلى ساق ٌصل هذا الرأس إلى مكابس 

هٌدرولٌكٌة موجود فً الجزء االخٌر وهو الجذر والذي ٌحتوي على فتحات لدخول ماء 

البحر , عندما ٌتحرن الرأس ٌتحرن معه الساق الذي ٌموم بدوره بتحرٌن المكابس التً 

حر من الفتحة وعن طرٌك أنابٌب إلى الشاطئ ومن ثم إلى عنفة مركبة تضخ مٌاه الب

 على الشاطئ.



 

 

 :”Attenuators”Or “Pelamis” “ المخمدات ”أفاعً البحر -5

هً عبارة عن هٌاكل طافٌة طوٌلة متعددة األسطوانات موصلة مع بعضها بواسطة •

التوازي مع حركة  وتوضع هذه األجهزة على مفاصل موصلة إلى مضخات هٌدرولٌكٌة,

,إن اختالف حركة الموجة على طول الجهاز ٌسبب انثناءات فً مناطك اتصال  األمواج

إن  والتً تؤدي بدورها إلى عمل المضخات الهٌدرولٌكٌة. ”المفاصل“ هذه االسطوانات

كل جهاز من هذه األجهزة ٌحوي على ثالث وحدات تولٌد تعطً استطاعة 

  كٌلو وات. 750 مجموعها

 

 

 



 

 : ”Overtopping Devices“” تنانٌن البحر“ األجهزة العائمة -6

تحوي على خزان ٌملئ بواسطة االمواج المادمة لتصل مٌاهه إلى مستوى اعلى من  •

المستوى الوسطً لمٌاه المحٌط وبعد ارتفاع مستوى الماء فً هذا الخزان ٌعود الماء 

بفعل الجاذبٌة األرضٌة إلى المحٌط عن طرٌك فتحات تحوي على عنفات مائٌة وتركب 

أجهزة حدٌثة تسمى األوعٌة البحرٌة تركب فً  هذه األجهزة على الشواطئ وٌوجد منها

 عرض البحر.

 

 :”Oscillating Water Column“ أجهزة العمود ذو منسوب الماء المتغٌر -7

تشبه األجهزة السابمة وفٌها ٌدخل الماء عبر فتحة تحت سطح الماء إلى حجرة تحوي  •

ٌجبر لهواء ونتٌجة لحركة االمواج ٌرتفع منسوب الماء أو ٌنخفض داخل الحجرة 

الهواء على الحركة عبر فتحة موصلة إلى توربٌن لٌموم الهواء بتدوٌره وتولٌد 

 الكهرباء.



 

 

 

 جهاز تخمٌد األمواج: -8

ٌركب بشكل متعامد مع مسار األمواج وٌمتص طالة الموجة وهذه األجهزة مناسبة  •

خراً تطوٌر نماذج من ؤلالستعمال الشاطئً أو فً األماكن المرٌبة من الشاطئ ولد تم م

التركٌب فً عرض “ لشاطئهذه األجهزة لادرة على الطفو لتناسب التركٌب البعٌد عن ا

 .”البحر

 



 

 هذا المجال الدنمارن و فنلندة و استرالٌا. من الدول الرائدة فً •

فً الولت الذي علٌها أن تنافس طالة الفحم الحجري الرخٌصة فً أسترالٌا،  •

أحد مصادر الطالة النظٌفة الواعدة فً مستمبل أسترالٌا،  ”طالة األمواج“ تعتبر

حٌط بذلن ومشارٌع كثٌرة تتجه اآلن نحو أسترالٌا لالستثمار فً األمواج الغزٌرة التً ت

 البلد الجاف.

من المتولع فً استرالٌا لتمنٌة طالة األمواج أن تنتج واحد مٌجا وات من الطالة فً كل  •

منزل بالطالة  3000الى  2000مدٌنة او جزٌرة لرٌبة من البحر ، تكفً لتزوٌد من 

 الكهربائٌة.

متانة  من عٌوب هذه الطرٌمة هو ٌجب استخدام معدات و تمنٌات ضد االمالح و فٌها •

 عالٌة حتى ال تتأثر بملوحة البحر أو االمواج العاتٌة .

 

 

   

 


